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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1633/2008, ko Grieķijas Komunistiskās partijas (KKE) vārdā
iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Giorgios Toussas, par videi kaitīgām 
darbībām Leonti Kipselis apkaimē Grieķijai piederošajā Ejinas salā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka Grieķijai piederošās Ejinas salas Leonti Kipselis apkaimes 
dabīgā vide cieš no destruktīvām un ekoloģiski postošām darbībām, ko veic vairāki vietējie 
mazie ražošanas un amatniecības uzņēmumi. Šie uzņēmumi ne tikai rada putekļu un skaņas 
piesārņojumu, kas ir ārkārtīgi bīstami veselībai, bet ir arī izveidojuši nelegālu atkritumu 
izgāztuvi, kur tie izgāž būvgružus un citus nevajadzīgus materiālus, turklāt tie ir arī pārņēmuši 
Rema tis Chiras pludmales teritoriju. Tā kā Grieķijas varas iestādēm iesniegtie salinieku 
protesti ir bijuši bez panākumiem, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izpētīt, 
vai šo ražošanas un amatniecības uzņēmumu darbības atbilst ES vides tiesību aktu prasībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 24. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

„Jānorāda, ka KKE jau 2008. gada 27. oktobrī iesniedza Komisijai sūdzību, informējot par 
vairāku mazo ražošanas un amatniecības uzņēmumu, iespējams, destruktīvām darbībām 
Ejinas salā, jo īpaši Leonti Kipselis apkaimē.

Komisija izpētīja apgalvojumus, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 
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15. janvāra Direktīvu 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli1, Padomes 
1985. gada 27. jūnija Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu2 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa 
Direktīvu 2006/12/EK par atkritumiem3.

Tomēr, tā kā attiecīgo uzņēmumu darbības nav iekļautas Direktīvu 85/337/EEK un 
2008/1/EK pielikumos, nevar konstatēt EK tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar šīm direktīvām.
Turklāt netika sniegti precīzi pierādījumi, lai konstatētu neatļautas atkritumu izgāšanas faktu 
uz salas un Direktīvas 2006/12/EK pārkāpumu.
KKE par to tika informēta 2008. gada 6. novembra vēstulē, un tai tika lūgts sniegt papildu 
informāciju, kas tai varētu būt pieejama, lai konstatētu EK tiesību aktu pārkāpumu. Līdz šai 
dienai Komisija nav saņēmusi nekādu papildu informāciju.

Secinājumi
Informācija nav pietiekama, lai pierādītu, ka ir pārkāpti ES tiesību akti vides jomā.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Komisija saņēma no lūgumraksta iesniedzēja papildu informāciju un to izvērtēja. Tomēr 
Komisijas rīcībā joprojām nav pierādījumu, kas liecinātu, ka ir pārkāpti tiesību akti vides 
jomā.”

                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8.–29. lpp.
2 OV L 24, 29.1.2008., 8.–29. lpp.
3 OV L 114, 27.4.2006., 9.–21. lpp.


